
  بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب النكاح ) -عمدة األحكام شرح: 

علن عملله  -صلى هللا عليه وسللم-وحديث: "الثالثة الذين سألوا أزواج النبي  ،شرح حديث: ))يا معشر الشباب((
 أم حبيبة بنت أبيوحديث: " ،على عثمان بن مظعون التبتل -عليه الصالة والسالم– هردوحديث:  ،في السر..."

 ..."يا رسول هللا أنكح أختي ابنة أبي سفيان"قالت: لما سفيان 
 عبد الكريم الخضير :الشيخ

 
 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 : النكاحكتاب

 ننا معشننر )): -صنن ى هللا ع  ننه   نن م-قننال: قننال لنننا ر نن ل هللا  -رضننهللا هللا عنننه-عننع ع نند هللا  ننع م ننع د 
أغض ل بصر،  أحصع ل فنرج،  منع لنم   نتطل فع  نه بالصن م الشباب مع ا تطاع منكم الباءة ف يتز ج، فإنه 

 .((فإنه له  جاء
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 : النكاحكتاب
بلا ، واصصلل فلي  لذه الملادة اليملي، يعنلي وكتابلة وكت   بات كثيرة، مصدر كتب يكتب كتابا  رف في مناسوالكتاب ع  

 ويقول الحريري في مقاماته: كتيبة، يلويماعة الخفالن ايتمعوا،  وتكتب بن :ما يقولون ك
 وكلللللاتبين وملللللا خ لللللت أنلللللامل م حرفلللللا  

لللللللللل  فللللللللللي الكتللللللللللب   قللللللللللرؤواوال    ج  مللللللللللا خ 
 ج

ويذكرونه في  ذا، فالكتلاب مصلدر ملن المصلادر السليالة لمسيد والحضور منه، يت السفيه الذي يصان اوفيه الب
فشللييا ، تويللد مللن ايتمللاك حللروف وكلمللات ويمللل  التللي تويللد شللييا  فشللييا ت صن الكتللاب والكتابللة ئنمللا تويللد شللييا  

كتاب، يعني ال يويد دفعة واحدة، والمراد بله المكتلوب اليلامي لمسلايل النكلاح، النكلاح مصلدر ويصير وصفحات 
بسلبب  كاحا  ونكحا ، و و في اصصل الضم والتداخل، تناكحلت اصشليار ئذا أنضلم بعضل ا ئللى بعل نكح ينكح ن

ويختلفون في الحقيقة من اصمرين، حقيقلة النكلاح  لل  لي العقد، وي لق ويراد به الوطء، الرياح، وي لق ويراد به 
معللروف عنللد أ للل العلللم الخللالف، لكلللن شلليخ انسللالم يقللرر أن النكللاح المللأمور بلله ال يحصلللل  ؟العقللد أو الللوطء

))يلا معشلر الشلباب  :بأحد ما، ال بد من العقد والوطء، والنكاح المن ي عنه يحصل بأحد ما، فملثال   لذا الحلديث
وأكلون  أ لأ،أنلا أمتثلل  لذا اصملر أعقلد وأ للق، ملا  : لذا أملر، للو قلال شلخ  ((من است اك منكم الباءة فليتلزوج

الو  ذا اصملر، أمتثلل  امتثلت ملا أمتثلل؟ ملا أمتثلل حتلى يلتم اصملر عللى العقلد واللوطء، فلالوطء ملن دون عقلد ال  ا 
ات النكلاح المن لي عنله تم بله االمتثلال، بلل ال بلد ملن حصلول اصملرين،  ليتم به االمتثال، والعقد بلدون وطء ال يل

ُكم  أبيله  اللوطء،  لو يريلد أن يعقلد عللى زويلةالنكلاح حقيقلة  :للو قلال [( سلورة النسلاء22)] }َ اَل َتنِكُح ْا َما َنَكَح آَبناُُ
اح المن ي عنه ينصرف ئلى كل النك ،ال :، نقول اصن حقيقة النكاح الوطء، يبي ينعقد علي ا وال ي أ ميرد عقدت

واحد من ما، فلال ييلوز العقلد وحلده، وال ييلوز اللوطء وحلده، وملن بلاب أوللى أن ال ييلوز اليملي بين ملا، بخلالف 
، وعليلله تللدل شلليخ انسللالمرره النكللاح المللأمور بلله فينلله ال يللتم امتثللال اصمللر ئال بحصللول اصمللرين معللا ،  للذا مللا قلل



تيمللور لمللا أعلللن ئسللالمه و للو ريللل ظللالم تللي تظ للر في للا بعلل  الحيللل، صن  نللاب بعلل  الصللور ال النصللو ت
ذا تحتلله زويللات أبيلله، العلمللاء خللافوا أن يخبللروه ب للذا اصمللر، لللو  ه،وعدملل درى عللن صللدال ئسللالمهغاشللم وال ي لل وا 

اَل } َ صلرح  -يلل وعلال-أخبروه ب ذا اصمر أرتد وقتل م وآذا م، ف و مسلم مكلف م الب بلاصوامر والنلوا ي، وهللا 
ُكم  عقلده  ،كلافر صنله : افتيله بلأن نكلاح اصب با للتتكلاي  بعضل م وقلالي [( سلورة النسلاء22)] َتنِكُح ْا َما َنَكَح آَباُُ

يقللول بعلل  أ للل العلللم فلليمن ذكللره فللي تريمتلله  أنللت صللحيح، لكللن مثللل  للذا علللى  للؤالء النسللوة با للل، ئذا  عقللدب
مصالح ومفاسد،  ؟نعم ؟اسدعلى نصو  أو على مصالح ومففقه مبني  ! ذا عين الفقه، فقه من أي ويه :يقول
فالمصللللحة فلللي ئتبلللاك ملللا يلللاء عللللن هللا  ذا عارضلللت النصلللو  الصلللحيحة الصلللريحةئ المصلللالح والمفاسلللد لكلللن

تصلوم شل رين، قلادر  :ورسوله، يعني مثل الفتوى التي أفتي ب ا بع  الملوب لما وطء في ن لار رمضلان قيلل لله
 ي أ كلل يلوم، سل ل اصملوال مويلودة وانملاء مويلودةيصوم ش رين، لو المسألة عتق ب ال ال :قالعلى أن يعتق، 

شلان ملا علاد يقلي منله ملرة ثانيلة، لكلن يمشلي  لذا ملي أن لوالعبيد مويودين، لكن يؤمر بصيام ش رين متتابعين ع
 تحتملل ال قيملة ما يمشي، الفتوى با لة، الفتوى ئذا خالفت النصو  الصريحة الصلحيحة التلي ال ؟الكفارة مرتبة

ال مللا يمكللن أن   ،أبللدا   تللأتي مصلللحة مخالفللة لللن  صللحيح صللريحل للا، ولللو كانللت المصلللحة فللي ظللا ر اصمللر، وا 
 .ش د العقل بصالحيت اما المصلحة و ولذا ال يمكن تعار  العقل الصريح مي الن  الصحيح، 

يللراد، مللا الفللرال بين مللا؟ سللبب صن عنللد سللبب ورود وسللبب ئ  للذا الحللديث للله سللبب ئيللرادت (( ننا معشننر الشننباب))
لروايلة  على أن يقول  ذا الخبر، وسبب انيراد الذي دعا الراوي  -عليه الصالة والسالم-الورود الذي بعث النبي 

قللال البللن  -رضللي هللا عنلله-أن عثمللان بللن عفللان  -ئيللراد ابللن مسللعود ل للذا الخبللر-  للذا الحللديث، سللبب انيللراد
، وابلن مسلعود فللي خليفللةالعثملان  لو  "را  تعيلد لللب ملا مضلى ملن شللبابببكل -يعلر  عليلله-أال نزويلب " :مسلعود

فرصلة  : لل قلال ؟فماذا كان يواب ابن مسعود "أال نزويب بكرا  تعيد لب ما مضى من شبابب" السبعين من عمره
فيله منقبلة لل لرفين، منقبلة لعثملان حينملا  ؟أو محل  النصليحة ؟شلايب :العمر ما تتعو ، لو خ بنا ردونلا قلالوا
وهللا - لللذا شلللايب  :ملللن علملللاء اصملللة ابلللن مسلللعود، منقبلللة لللله، ملللا قلللال ،علللر  عللللى  لللذا العبلللد الصلللالح الحبلللر

 ؟ش وزنلله فللي ال للول والعللر يب، وابللن مسللعود و شللاال وش بتسللوي ملليي وال تتلللذذ تنللت مللا تسللتمالب -المسللتعان
ح يحفلل  أن  لذا العبللد الصللالة، ي ملله ..، المقلايي  انن مختلللصليير اليسللم يللدا ، لكلن مللا ينظللرون ئللى مللا ينظللر

ملا يمكلن  ،صنله اختيلار أبي لا، وأبو لا مشل ود لله بالينلة تالبنت، وترغب أيضا   ذه البنت في مثلل  لذا الريلل  ذه
، ومنقبللة أيضللا  -رضللي هللا عنلله-أن يختللار ل للا غيللر مللا يصلللح ا فللي دين للا ودنيا للا، ف للذه منقبللة ال شللب لعثمللان 

 ثانيلة، شلايب فلي السلبعين ملن عملره فرصلة ملا يمكلن تصللح :ول النلا  اليلومالبن مسعود، حيث لم يقل مثلما يق
يلا معشلر )) :-صللى هللا عليله وسللم-تعر  عليه بنت صييرة بكر، ماذا قال ابلن مسلعود؟ قلال: قلال رسلول هللا 

وم يللا مشللعر الشلليوم، والمعشللر  للم اليماعللة والقلل :مللا قللال -عليلله الصللالة والسللالم-النبللي  :كأنلله يقللول ((الشللباب
والشلباب بعلد  ((يلا معشلر الشلباب)) ، والك ول معشلروالشيوم معشر ،الذين يشمل م وصف واحد، فالشباب معشر

ذلب ك ولة  بعدأو ئلى الثالثة والثالثين، وما  ،الشباب ئلى الك ولة، من م من يحد الشباب ئلى الثالثين ال فولة..،
 .ئلى اصربعين، ثم الشيخوخة



ابلن مسلعود يلدل عللى أنله يكلره قبلل وسلياال الحلديث ملن  ((طاع منكم الباءة ف يتز ج ا معشر الشباب مع ا ت))
للشيوم أن يتزويوا الصيار، واضح ملن تصلرفه، قلد النلا  تختللف حايلات م، وتختللف أيضلا  قلدرات م ملن الشليوم 

ب ئلللى توييلله الخ للا :قللولاه الخ للاب ئلللى الشللباب، أيللثيللر مللن الشللباب، لكللن  للذا قليللل، فاتمللن  للو أفضللل مللن ك
ال يقلال لله:  م ملن ماتلت زويتله أو أراد أن يعلددالشباب صن م  م المظنة للقدرة وشدة الشل وة، وال يعنلي أن الشليو 

ال يويللد مللن الشللباب  للم المظنللة  ،لكللن  للم المظنللة ،ال :شلليخ مللا تخا للب بمثللل  للذا، نقللولال أنللت  فللي اليالللب، وا 
 .الشيوم من  و أقوى من الشباب

 : ي النكلاح نفسله، وملن م ملن قلال :من م من قال الباءة  ذه  ي (( تطاع منكم الباءةمع اباب  ا معشر الش))
 ي مؤن النكاح التي بواس ت ا يست يي النكاح، ومن م  :ؤن النكاح،  ي النكاح بصورته الكاملة، ومن م من قالم

مللن لللم  لمللاذا؟ خيللرالسللياال يضللعف القللول اصالمللراد بالبللاءة الللوطء، لكللن السللياال يضللعف  للذا القللول،  :مللن قللال
ي اللوطء يقلال ييسلت اللذي ال شيء، من اصصل ما يحتاج ئللى توييله، ب هيست ي الباءة عليه بالصوم  ذا ما يوي

  ؟نعم ؟م: صله
 طالب:.......

ن قيل به  ذا القول ضعيفال ال   ي النكاح بيميي مت لباته، أو مؤن النكلاح عللى  است اك منكم الباءة  ، منوا 
، و للي مباءتلله وسللكنه يتخللذ ل للا منللزال   ،صن مللن يتللزوج يبللوء الزويللة منللزال   صللله مللن المبللاءةتوأ ،ويلله الخصللو 

 .ومنزله
اللالم  نلا الم اصملر، واصصلل فلي اصملر الويلوب، وقلال بله أ لل الظلا ر،  ((مع ا تطاع منكم الباءة ف يتنز ج))

لحايللة ئلللى ذلللب، وخشللي علللى نفسلله أمللا يم للور أ للل العلللم فعنللد م النكللاح تعتريلله اصحكللام الخمسللة، مللن دعتلله ا
ال ئليه لكنه لم يست ي مؤن النكاح مثل  ذا يسعى من تاواست اك مؤن النكاح  ذا ييب عليه أن يتزوج،  ،العنت

ننا   ي ال يكلللف هللا نفسللا  ئال وسللع اتحقيللق اصمللر، لكللن ئذا لللم يسللتيا للدا  فللي  يَع اَل َيِجننُد َع ِنَكاح  }َ ْلَ ْ ننَتْعِفِ  اِلننَِ
الشخ  الذي ال داعي وال رغبة له في النكاح  ون: ذا السنة، يقول [( سورة النلللور33)] ْغِنَيُهْم َّللِاُ ِمع َفْضِ ِه َحِتى  ُ 

مثلل  لذا يبللاح فلي حقله، يعنللي ملي القللدرة عللى المعاشلرة، مللي أن ئذا كلان يسللت يي أن يعاشلر النسلاء ولللو للم تكللن 
فللي اصمللر االسللتحباب، أمللا مللن يريللد أن يتللزوج للضللرر مللثال ،  لديلله رغبللة ال شللب أنلله يتيلله ئليلله اصمللر، وأقللل مللا

يللدفي ل للا  ،يتللزوج فالنللة ،ليللامبعلل  النللا  صن  يللد مضللارة النسللاء  للذا يحللرم فللي حقللهتيتضللرر بلله النسللاء، أو ير 
الليلام ملن ، ب لذه النيلة ملن يتلزوج، وويلد ملن لتخلالي، وتلدفي لله أكثلر مملا أع لاهويضليق علي لا  ،يؤذي لامبلغ، ثلم 

حقله، يكلره فلي حلق ملن ييللب عللى ظنله أنله ال يسلت يي معاشلرة النسلاء، فلي  ذا يحلرم النكلاحوج ب ذه النية،  ليتز 
الملرأة كلون والحاية ليست داعية، يكره في حقه، وال شب أن ال دف الشرعي من النكاح المودة والرحمة والسلكن، و 

وللد، النفسلي، وال مأنينلة ويحصلل ملن آثلاره لبا  و و لبا  ل ا، واالمتلزاج واالخلتالط اللذي يحصلل بله السلكن ال
لكن شخ  توفيت زويته وال قدرة له على معاشرة النساء، يريد أن يتزوج زوية مؤنسة ب  ال أكثر وال أقل، فيذا 

شب أن فيه من التعلاون عللى  اعلة هللا  أخبر ا بأنه ال حاية له بالنساء وال قدرة له على النساء وقبلت نكاح، وال
لكلن ال يحقلق ال لدف الكاملل ملن النكلاح، يحقلق يلزء ال لدف، و لو  ،ما يقول بعض م،  ذا مويلودك -يل وعال-

مصللالح النكللاح صن  صنلله يحصللل فيلله مللن المصللالح..ت اننسللان يبقللى أعللزب، مثللل  للذا أفضلللتأفضللل مللن كللون 



ويلد ملن تقبلله  اب، فليذ،  لذا م لل-علز ويلل-الثلاني فلي  اعلة هللا  شل نكلل واحلد يأن أقلل اصحلوال  ،كثيرة يلدا  
 ب ذا الشرط...

، وينت للي عللن يللأتمر بللاصوامربصللر مللن  ؟الللزواج أغلل  للبصللر، نعللم أغلل  للبصللر، بصللر مللن ((فإنننه أغننض))
ِمِنيَع َ ُغضُّ ا ِمْع َأْبَصاِرِهْم  النوا ي ُْ ال بعل  النلا   [( سلورة النلللور33)] }ُقل لِ ْ ُم ئذا ئذا كلان مملن يلأتمر بلاصمر، وا 

: ئنلله مثللل  لذا مللا  لو بعبللرة، نقلولبللدأ يعلرف، تفتحللت عيونله،  :العلوام ه، وعلللى ملا يقللولنظلر اد تلزوج زاد شللر ه وز 
ال ،  و أغ  للبصر، والمخا ب ب ذا الريل السوي الملتلزم بأحكلام الشلرك :نقول ،النكاح زاد، ال مخل بالقاعدة وا 

رسلال شخ  تزوج امرأة متوس ة وصلاحب نظلرتصور   لذا  ت وميلالت، مثللونظلر فلي وسلايل ئعلالم وقنلوا ،وا 
صن الشرك ال بد أن يؤخذ يميي، فيذا حصل تفري  وخلل ال تترتب انثار الشرعية  النكاح ما يحل انشكال عندهت

 :يقلول على  ذه اصواملر، ئذا أخلذ ببعضل ا دون بعل ، ملا دام النكلاح أغل  للبصلر، يبلي يتلزوج ويرسلل بصلره،
 ((فينلله أغلل  للبصللر)) :ملله، أنللا عنللدي زويللة، والشللرك يقللول، البصللر  للذا ويللوده مثللل عدنا  للذاالبصللر مللا يضللر 

اصصل فلي المسللم وللو للم يتلزوج يلزمله أن ييل  بصلره، لكلن اللزواج أغ  للبصر لمن أتمر باصوامر الشرعية، 
 .يعينه على تحقيق امتثال اصمر

ا بعلل يفلي ي عنلد ش وته مع ا أحسن، والمرأة التلرج ال شب أن الشخ  الذي عنده زوية يخ (( أحصع ل فرج))
الم للور  ءسلليما مللي غللال ال ،يسللت ي مللؤن النكللاح لللمالبللاءة، لللم يسللت ي  (( مننع لننم   ننتطل)) بحايت للا محصللنة

صن الصوم بل الشل وة تابعلة لشل وة اصكلل، يعنلي الوقلود  ئغراءت ((فعليه بالصوم))والتكاليف والتبعات، لم يست ي 
المللراد بلله الصللوم الشللرعيت صن بعلل  النللا  و للذا لشلل وة، و فلليذا قللل اصكللل ضللعفت ا للو اصكللل،  -وقللود الشلل وة-

 ؟ما تزداد ش وته ئال ئذا صام، لكن  ل امتثلت الصوم الشرعي مي ما يتقدمله :اصسيلة عنه كثيرة، يقولمويود، و 
 اتخلموقد مفعول اصكل  ذا الذي أكله في السحور  ؟نعم ؟!ود أسبوك، مثل  ذا يفيده الصيام ذا ئذا تسحر أكل وق

ملا يللأتي ئال بعلد صللالة الظ للر والعصلر، لكللن المسلألة ال بللد أن تضلب  بضللواب  شللرعية،  فعولللهن كثللرة اصكلل ممل
اللذي يتحقلق منله ال لدف الشلرعي اللذي عقبلت بله آيلة فرضلية الصليام، ملا أعظلم  ه،الصوم الذي تترتلب عليله آثلار 

يَع  فوايد الصيام، أعظم ا التقوى، لعلكم تتقلون  يَع ِمنع }َ ا َأيَُّها اِلنَِ نَ اُم َكَمنا ُكِتنَب َعَ نى اِلنَِ آَمُنن ْا ُكِتنَب َعَ نْ ُكُم الصِ 
فالصليام اللذي ال يقلود صلاحبه ئللى التقلوى ال تترتلب آثلاره عليله،  [( سلورة البقلرة383)] َلَعِ ُكْم َتِتُق َع } يش؟لل  َقْ ِ ُكمْ 

سللاير العبللادات، الصلللوات الخملل  ومثللل مللا قيللل فللي الحلل ، ومثللل مللا قيللل فللي  ،يعنللي مثللل مللا قيللل فللي الصلللوات
لي  لصاحب ا من ا ئال العشر،  ذه ئن كفرت  ،بال حضور قلب ،مكفرات لما بين ن، لكن صالة تؤدى بال خشوك

فالمقصلود بالعبلادات التلي تترتلب علي لا آثار لا التلي تلؤدى عللى الويله الشلرعي،  ؟نفس ا نعمة، كيف تكفر السيية
ويحصلن  ،ترتلب علي لا آثار لا، صليام المتقلين  لو اللذي ييل  البصلرلتلي تالتي تؤدى على الويه الشلرعي  لي ا

أنلا وهللا يربلت  :ويقلول ،الفرج، أما يصوم بعد أن أكل ما يكفيه لمدة أسبوك، يصوم ومي ذللب يعلر  نفسله للفلتن
ن كلان انمسلاب ملن  للوك الفيلر ئللى  ؟الصيام ما نفي، ينفي لكن أي  صيام يربت ملا  لو صليام شلرعي  لذا، وا 

قلد  ؟غياب الشم  ميزئ ومسق  لل لب، لكنه مثل الصالة  ل ينصرف صلاحب ا بربع لا بثلث لا بنصلف ا بعشلر ا
 -عليله الصلالة والسلالم-، النبي ترتبالحديث ما ت ذا ما في تترتب عليه بع  انثار، لكن انثار المريوة مثل 

السلرية يفتلي  لويه ئليله، فملا يسلمى بالعلادةويه ئلى الصيام، ولو ياز غيره  -الباءة– ويه من ال يست يي النكاح



بللل ت فللل   ،كللل أحللد يسللت يع ا، وتخفللف الشلل وةصن للا لللو كانللت يللايزة صمللر باسللتعمال ا،  أ للل العلللم بتحريم للات
يَع ُهننْم ِلُفننُر ِجِهْم  لمؤمنللون، وأيضللا  فللي سللورة المعللارج:فللي سللورة ا -يللل وعللال-الشلل وة، ويؤيللد ذلللب قوللله  }َ اِلننَِ

لكلن قلد فلالمفتى بله أن لا حلرام، فقل ،  [( سلورة المؤمنلون 6-5)] ِإاِل َعَ ى َأْزَ اِجِهنْم أْ  َمنا َمَ َكنْأ َأْ َمناُنُهْم *  َحاِفُظ عَ 
سلليما الللذي يتعللر   ممللن يفتللي خللالل القنللوات وغيللره، انن الشللاب فللي  للذه الظللروف ال -وقللد قيللل- يقللول قايللل

ما  ذا، ما عنده حل أبدا  الذي ال يييد  قوينظر في الوسايل مثل اليري ،للفتن -ما زنا ال ئئ ،السباحة، فيما  ذا وا 
فأض ر بعض م ئلى أن يفتي بيواز ا نظرا  للضيوط التي  ،بالفاحشة، أو بالعادة  ذه -والعافيةنسأل هللا السالمة 

ئملا  لذا أو  تبقى محرمة، لكن ئذا كلان ال محيلد ،اصحكام شيء ذه الضيوط ال تيير من  :يعيش ا الشباب، نقول
ملي ملي االعتلراف بأنله محلرم، ارتكلاب أخلف الضلررين أملر مقلرر فلي الشلرك، ارتكاب أخف الضلررين  : ذا نقول

وسيلة ئال  ذا أو  ذا، يعني ما بينب ئال قتل فلالن أو أخلذ مالله، أخلذ مالله أسل ل،  أن ا تبقى محرمة، فيذا لم يبق  
، ملي أن يلا أخلي أسل ل خلذ ماللهنقلول: ل فلالن أو تأخلذ مالله، يعني ما فلي مندوحلة ئال مكلره أو مليلأ ئللى أن تقتل

 .أخذ المال حرام، فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرك كما  و معروف، وتبقى محرمة
غايللب، وعنلد م ال ييلوز ئغللراء ضلمير صن ال لاء  ؟ لذا ئغلراء، و للل  لذا ئغلراء ليايللب ((منع لننم   نتطل فع  ننه))

عليب بالصدقة، تيري حاضر، أما  ،عليب بالصيام ،عليب بكذا، عليب بالصالة عليب،، عليب :ئنما يقالاليايب، 
 للذا لللي   :صنلله ئغللراء لليايللب، نقللول : ئن التعبيللر فيله مللا فيللهتولللذا قللال بعضلل م ((فعليلله))غايلب مللا ييللرى، و نللا 

 لذا  لو  ((معشلر الشلبابيلا )) حاضلربيايب، يعني انتيان بضمير الييبلة  نلا لهب لام ونرادة التعمليم، الميلرى ال
ئغراء لحاضر لكنه مب م غيلر  يا معشر الشباب المخا بين، وفي حكم م كل من اتصف بوصف م، ف ذا ،الميرى 

 .، نعمم معينت ليشمل  ؤالء وغير 
 نلل ا أز اج الن نهللا  -صن ى هللا ع  نه   ن م-أع نفرا  مع أصحاب الن هللا  -رضهللا هللا عنه- عع أنس  ع مالك 

 ال أتنننننز ج الن ننننناء،  قنننننال بعضنننننهم :عنننننع عم نننننه فنننننهللا ال نننننر، فقنننننال بعضنننننهم - ننننن مصننننن ى هللا ع  نننننه   -
ما بال أقن ام قنال ا كنَا  كنَا، ))فحمد هللا  أثنى ع  ه  قال:  ،ال أنام ع ى فراشهللا :ال آكل ال حم،  قال بعضهم :

 .((أنام،  أص م  أفطر،  أتز ج الن اء، فمع رغب عع  نتهللا ف  س منهللا  لكنهللا أص هللا 
 :-ه هللا تعالىرحم-يقول المؤلف 

يماعللة مللن  "-صنن ى هللا ع  ننه   نن م-أع نفننرا  مننع أصننحاب الن ننهللا  -رضننهللا هللا عنننه-عننع أنننس  ننع مالننك "  
 تعللن عمللله ليقتللدوا ويأتسللوا -صلللى هللا عليلله وسلللم-سللألوا أزواج النبللي  -عليلله الصللالة والسللالم-أصللحاب النبللي 

ص ى هللا - لل ا أز اج الن هللا " الخير والرغبة فيله و الحر  على  صن م أمروا بذلب، وال شب أن الداعي والدافي
عليه الصلالة -النبي  :قالواه، لكن لما أخبروا كأن م تقالو ا، و وا مثل عمللمليع "عع عم ه فهللا ال ر -ع  ه    م

ال  ؟كيلف بنلا مملن يلزاول المنكلراتئحنلا  ،غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعصوم، يعمل  لذا و لو معصلوم -والسالم
 وال شلب أن الباعلث  لو الرغبلة فلي، -عليله الصلالة والسلالم-أن نعمل أكثر مما عملل النبلي  ،مكفرات بد لنا من

مللا يلللزم ئال ئذا  ؟لخيللر يصلليبهحب ا لعمللل الخيللر،  للل كللل مريللد ليوفللق صللا الخيللر، لكللن  للل كللل رغبللة فللي الخيللر
ل بللويلوده مثللل عدمله،  ((ردمللن عملل عمللال  للي  عليلله أمرنلا ف للو )) -عليله الصللالة والسلالم-اسلتن بسلنة النبللي 

 .االبتداك كل بدعة ضاللة العك 



يلا أخلي  :و ذه حية كثير من بع   الب العلم، كثير من  الب العللم، يقلول "ال أتز ج الن اء :فقال بعضهم"
تحصيل العلم، ال يتزوج  ،  ات، تعوقني عنيب لنا ،رح بنا ،حبل ب ذه الزوية، ودنا كأني أح  في حلقي تزوج

ه في دراسته، يعني  ناب راحة و مأنينة ينويؤمن المستقبل، وما يدري أن الزواج يع ،يبني المستقبلو ج حتى يتخر 
يعنلي  لي الشليل الشلاغل  ،يعنلي كثيلر ملن الشلباب وعنلد م  لذه الشل وة ،نفسية، يعني ئذا مسب الكتاب ما يسرح

وت مويللود، لكللن القاسللم المشللترب أن لكثيللر مللن الشللباب، فتيللده يفكللر باسللتمرار، و للم يتفللاوتون، ال شللب أن التفللا
 ،وأتخللرج ،أنلا ال أتللزوج حتلى أؤمللن المسلتقبل :ومللن م ملن يقللول ،الشلباب فللي اليمللة مويللودة الشل وة، فتيللده يفكلر

ألي  ال دف  ؟يش ت لب العلم؟ من أيل ئيش تتخرجوأملب ما أدري ئيش؟ ما  و بصحيح، من أيل ئ وأبني بيت
عليله -نعلم ت للب عللى ويله رغبلت فيله علن سلنة النبلي  ؟ب لذا العللم -وعاليل -حصول اصير والثواب من هللا 

صن أكللل اللحللم عللرف عنللد المتللرفين،  : ال آكللل اللحللمتال أتللزوج النسللاء، وقللال بعضلل م :قللال ؟!-الصللالة والسللالم
، فبللغ النبلي ال يأكل اللحم ليوفر له أيره وثوابه كامل يوم القيامة، واللحم من النعيم الذي يسأل عنهفاللحم ترف، 

ذلب، فحمد هللا وأثنى عليه،  ذه عادته، ئذا سمي بمخالفة أو ويلد ظلا رة  لذا ملن البيلان  -صلى هللا عليه وسلم-
يَع َ ْكُتُمن َع َمنا  ومن أ ل العلم ال بد منه، وعدم البيان كتملان، ،-عليه الصالة والسالم-الم لوب من النبي  }اِلنَِ
َناِأ  ُِ ِل ِنناِس ِفنهللا اْلِكَتناِب ُأ َلِ نَك َأنَزْلَنا ِمَع اْلَ يِ  يرضلى لنفسله  ملن ...[( سلورة البقلرة351)] َ اْلُهَدى ِمنع َبْعنِد َمنا َ ِيِننا

 لؤالء خل لم  :ملا قلال ،بلين، حملد هللا وأثنلى عليله وقلال -عليله الصلالة والسلالم-البيلان ال بلد منله، فلالنبي  ؟! ذاب
 حتلللى وصلللل اصملللر بعللل  النلللا  عنلللده تصلللور ايت لللاد منللله نص ، ويكفلللون شلللر م علللن النلللا تينشللليلون بالعبلللادة

تقلول: علللى شللان  و للو ملا رأى ال للالل - للالل رمضلان-ملا رأى ال للالل  و للو ببعضل م أنلله يشل د أنلله رأى ال لالل
ال يلا  :لو زاد يوم يكفون شر م عن النا ، الصيام ما فيله ئال خيلر، نقلول ،خل م يصومون  ذا اليوم :يقولئيش؟ 

 -عليللله الصلللالة والسلللالم-وضلللعوا عللللى النبلللي   اللللذي صلللنعته، وللللذا بعللل  العبلللاد الي للللة أخلللي  لللذا شلللر محللل
-يلرغب م بلالقرآن، اللدين كاملل، فلي حياتله أحاديث في فضايل القرآن، انصرف النلا  وانشليلوا علن القلرآن، يبلي 

 .أو وضي وضاعين أبدا   ،ال يقبل زيادة، ولي  بحاية ئلى ئفب أفاكين -عليه الصالة والسالم
 و للالحملد  ون:فالثنلاء غيللر الحملد، وتفسلير الحمللد والثنلاء ملن قبللل يم لور العلملاء، يقوللل "فحمند هللا  أثنننى ع  نه"

 :وفلي حلديث "حمند هللا  أثننى ع  نه"ف لذا لي  بصحيح، كما ذكر ذلب ابن القيم في الوابل الصيب، بدليل الثناء 
ذا قللال : رب العللالمين قللالالحمللد ه :قسللمت الصللالة بينللي وبللين عبللدي نصللفين، فلليذا قللال))  :حمللدني عبللدي، وا 

مننا بننال )) : قنال" صنله تكلرار للمحامللد تفالحملد شليء والثنللاء شليء آخللر أثنلى عللي عبللدي(( :قللالاللرحيم اللرحمن 
فعل فالن  :و ذه  ي ال ريقة النبوية والمن   الشرعي في اننكار، ما يصعد المنبر يقول "((كَا  كَا :أق ام قال ا

ن كللان معروفللا  عنللد النللا ، يعنللي  للؤالء الللذين قللالوا معللروفين، بللن فللالن، و  ايتمللي المدينللة قللال فللالن بللن فللالن، وا 
لللم يسللم م بأسللماي م، و للذا توييلله وأدب نبللوي رفيللي  -عليلله الصللالة والسللالم-معللروفين، فللالنبي  ؟كل للا، وش  للو

ن مثللل  للذا، أنللت مللا لللب غللر  فللي ينبيللي ص للل العلللم وأ للل الحسللبة وأ للل الللدعوة والخ بللاء واصيمللة كل للم يمتثلللو 
 .فالن أو عالن، لي  لب غر  في أشخاص م، ئنما غرضب في أن يزال  ذا الذي ارتكبوه

ال  :النسلاء، وقلال بعضل م : ال أتلزوجو و ما أشير ئليه في الحلديث، قلال بعضل م ((ما بال أق ام قال ا كَا  كَا))
أصنن هللا  أنننام، )) -عليلله الصللالة والسللالم-يعنللي نفسلله  ((لكنننهللا)) اللحللم ال آكللل :أنللام علللى فللراش، وبعضلل م قللال



ذا استحضلرت في لا النيلة-علز ويلل-و لذه كل لا مملا يعلين عللى  اعلة هللا  (( أص م  أفطر،  أتنز ج الن ناء  ، وا 
كملا أحتسلب قلومتي، بعل  النلا  نلوم م  ى تحقيق العبودية صارت عبادات، ئني الحتسب نلومتيوأن ا تعين عل

لكننهللا أصنن هللا  أنننام،  أصنن م  أفطننر، )) [( سلورة الليللل4)] }ِإِع َ ننْعَ ُكْم َلَشننِتى  ادات م أوزارواللبع  انخللر عبلعبلادة 
يبتللى بالبدعلة، و صن ملن يرغلب علن السلنة   لذا وعيلد شلديدت (( أتز ج الن اء فمع رغب عع  نتهللا ف ن س مننهللا

يَع  }َ َرْهَباِنِ ة  اْ َتَدُع َها َما َكَتْ َناَها َعَ ْيِهمْ يبتدك في الدين  ِإاِل اْ ِتَغاء ِرْضَ اِع َّللِاِ َفَما َرَعْ َها َحِق ِرَعاَيِتَها َفآَتْيَنا اِلَِ
ْنُهْم َفاِ ُق َع  يعني زادوا  ؟ور بانية ابتدعو ا ؟ش معنى انيةانن ئي [( سورة الحديد22)] آَمُن ا ِمْنُهْم َأْجَرُهْم َ َكِثيٌر مِ 

 ؟كيف ابتدعو ا وما كتبنا ا علي م ئال [( سورة الحديد22)] َ ْيِهْم ِإاِل اْ ِتَغاء ِرْضَ اِع َّللِاِ }َما َكَتْ َناَها عَ  فيما شرك ل م
نملا كتبنللا  ،ملا كتبنا للا عللي مابتلدعو ا ر بانيللة  ؟ابتلدعو ا مللا كتبنا لا عللي م ويكللون االسلتثناء منق ليأو ر بانيلة  وا 

 ،ن اصصل أن ا ما كتبت، لكن ا كتبت بعد ملا ابتلدعت: ئولعلي م ابتياء رضوان هللا فيما شرك ل م، ومن م من يق
الو ذر، يعني انشكال في انية واضح فصارت مما ألزموا به أنفس م كالن   ؟نعم؟ما  و واضح ا 

 طالب:........
ويه هللا ويتعبد بله، وللم يسلبق ور بانية ابتدعو ا، يعني االبتداك في الدين عمل أي عمل شرعي يبتيى به  ، يب
الو  لللل  لللذا متصلللل  ا لللا عللللي م ئال ابتيلللاء رضلللوان هللارعية فلللي نللل  شلللرعي، ور بانيلللة ابتلللدعو ا ملللا كتبنلللله شللل  ا 

االسللتثناء  :ئذا قلنللا ؟ فتكللون ئال بمعنللى لكللنأو مللن غيللره  للل المسللتثنى مللن يللن  المسللتثنى منللهمنق للي؟ يعنللي 
 ذه الر بانية ابتدعو ا في أول اصمر  :االستثناء متصل والمستثنى من ين  المستثنى منه، قلنا :منق ي، ئذا قلنا

لكن من م من رعا ا حق رعايت ا، ومن م من فرط في ا، مثل من ثم كتبت علي م، وصار في ا ابتياء رضوان هللا، 
ومن م من يفرط، فيأثم ب ذا النذر، ال سيما ئذا  ،يلزم نفسه بنذر، ينذر أن يصوم ش ر، ثم بعد من م من يفي بنذره

ملن نلذر أن ))تتاليلة، ال شلب أنله شلق عللى نفسله، ويشلق، مثلل ملن نلذر صليام عشلر سلنوات م كان المنلذور مملا
، ولللم و نللا الرغبللة عللن السللنة ال شللب أن مللن يرغللب يبتلللى ببدعللة،  للذا شلليء مشللا د وميللرب ((ي يللي هللا فلي علله

على الخير يزيد سنة ئال بسبب قيام بدعة،  ذا شيء يشا ده اننسان من نفسه، أحيانا  من حر  اننسان  تخف  
يمكن نسي،  ،ويمكن غفل ،مر بذكر معين على حد معين بعدد معين فيزيد من باب االحتياطفي القدر المحدد، أ  

ئن الزيلادة عللى اصملور المحلددة شلرعا  مقلرر أنله  :ثم يبتلى بنسيان ذكر آخلر، و لذا شليء ميلرب، قلد يقلول قايلل
اللللي  للو اب احتيللاط مللثال ، أو لعللله أخللل بالعللدد، أو أخللل بالللذكر بدعللة، لكللن أحيانللا  ئذا كللان يفعللله اننسللان مللن بلل

نزيلد  :سلبحان هللا وبحملده مايلة ملرة، يقلول :سلبح مايلة، ملن قلال :بدل ما يقلال لله المقصود من الذكر التذكر وزاد
ئال هللا  العدد، من م من يستروح ئلى يواز مثل  ذا بما ياء في ال ئلهأننا أكملنا عشرين من باب التأكد أو عشر 

... ئللى وحفل  ،ورفلي ،ومحلي عنله ،كتلب لله ، و لو عللى كلل شليء قلدير،وحده ال شريب له، له المللب ولله الحملد
ف لذا يتمسلب بله ملن يقلول بيلواز الزيلادة فلي أحلد بأفضلل مملا يلاء بله ئال أحلد يلاء بمثلله أو زاد،  آخره، ولم يلأت  

ملن  م للق، لكلن الميلرب أنصصلل فلي اللذكر صن ا النصلو تاصمور التي أصل ا م لق ثلم حلددت فلي بعل  
يزيد يحصل لله خللل ملن ي لة أخلرى، ملن خلرج علن حلد السلنة ابتللي، فعللى اننسلان أن يحلر  أن يسلتن بسلنة 

، وبعلل  -عليلله الصللالة والسللالم-وي تللدي ب ديلله، وال يعمللل ئال بمللا ثبللت عنلله  ،-عليلله الصللالة والسللالم-النبللي 
 للذا أصللله  ثللواب عظلليم، أو أمللر وعللد يللاء فلي نلل  ال يثبللت، فيقللول نقللولالنلا  مللن رغبتلله فللي الخيللر قللد يبليله 



الو دعاء  ال لن نحلرم اصيلر عللى أي حلال، فمثلل  لذا ال شلب  ه  ذا الخبر، ئن ثبت ب ا ونعمتوياء في ،ذكر ا  وا 
نلي ، يع-عليله الصلالة والسلالم-أن الداعي ئليه شدة الرغبة واالحتياط، لكن اصصل أن السنة ملا ثبلت علن النبلي 

عليله الصلالة -كما ذكرنلا، فلالنبي  ،وكل شيء على حساب شيء آخر لي  بسنة، ثبتبشرط الثبوت، أما ما لم ي
بللين ووضللح أن مللن رغللب عللن سللنته فلللي  منلله، ولللي  فللي التعللزب خيللر، وقللد قللال عمللر بللن الخ للاب  -والسللالم
ال يسللت يي أن يتللزوج لعللدم ئال أنلله  ؟يللش اللللي يمنللي الشللابعيللز أو فيللور، ئئنمللا يمنعللب عللن التللزوي   :لشللخ 

ال شخ  عنده الرغبة وعنده القلدرة، بلل عنلده شلدة الشل وة،  عنلده بلل قدرته على الباءة، أو صنه ويد ما يينيه، وا 
حللث  -رضللي هللا عنلله-و للذا مللن عمللر  ه؟يللش اللللي يمنعلل، ثللم بعللد ذلللب قللادر علللى أن يتللزوج فللال يتللزوج، ئغلمللة

 .، نعمل ؤالء الشباب على الزواج
منناع  ننع ع ننى عث -صنن ى هللا ع  ننه   نن م-قننال: رد ر نن ل هللا  -رضننهللا هللا عنننه-د  ننع أ ننهللا  قننا   عننع  ننع

 .مظع ع الت تل،  ل  أَع له الختصينا
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ع ننى عثمنناع  ننع  -صنن ى هللا ع  ننه   نن م-قننال: رد ر نن ل هللا  -رضننهللا هللا عنننه-عننع  ننعد  ننع أ ننهللا  قننا  "
أن يتبتل وينق ي عن مالذ الدنيا كل لا بملا فلي ذللب  -عليه الصالة والسالم–النبي من  صنه  لب "مظع ع الت تل

فا ملة البتلول أيضلا  النق اع لا علن اللدنيا ئللى  :صن لا للم تتلزوج، ويقلال وملريم البتلولتالنكاح، فترب النكاح تبتل، 
يلاء  "اع  نع مظعن ع الت تنلع ى عثمن -ص ى هللا ع  ه    م-رد ر  ل هللا "عمل انخرة على الويه الشرعي، 

عليله -و نلا رد النبلي  [( سورة المزمل8)] }َ َتَ ِتْل ِإَلْ ِه َتْ ِت ًل   :في سورة المزمل -يل وعال-اصمر بالتبتل في قوله 
ُكِر اْ َم َربِ َك َ َتَ ِتْل ِإَلْ ِه َتْ ِت ًل   :يةعلى عثمان بن مظعون التبتل، في ان -والسالمالصالة  َْ  [( سورة المزمل8)] }َ ا

لللي  أبللدا ، فللانق ي ئلللى ذكللر هللا وشللكره وعبادتلله، لكللن علللى الويلله المللأمور بلله، وانكثللار مللن التعبللد لللي  ببدعللة، 
عليله الصلالة -المحفلو  علن النبلي  :يعني لو قال شلخ  ((أعني على نفسب بكثرة السيود)) :ببدعة، ويش د له

ن شلليت فقلللأربعللين ركعللة فلل ومللا يللاء الترغيللب فيلله -والسللالم تصلللي  : خمسللين، لكللن أكثللر مللن ذلللبي اليللوم، وا 
أعنلي ))محفو  عن بع  السلف، محفلو  علن بعضل م، لكنله يشلمله عملوم  ذا ثالثماية ركعة في اليوم والليلة، 

 ،-يل وعال-ال يزال لسانب ر با  بذكر هللا  ،وأيضا  لو أن اننسان شيل نفسه بالذكر ((على نفسب بكثرة السيود
و للو  ،و للو خللالي،  للذا تبتللل، و للذا التبتللل م لللوب ،وكللل ميللل  ،لثنللاء علللى هللا وشللكره فللي كللل محفلللويل لل  با

ُكِر اْ َم َربِ َك َ َتَ ِتْل ِإَلْ ِه َتْ ِت ًل  المأمور به في انية،  َْ أما أن تتبتل تقبلل عللى عبلادات عللى  [( سورة المزمل8)] }َ ا
 .فال كب في سبيل ذلب بع  المحظوراتترتغير الويه الشرعي، وتترب مأمورات، وقد 

وتللرب  ،واالنق للاك بنسللبة مايللة بالمايللة ئلللى انخللرة ،وتللرب مللالذ الللدنيا ،يعنللي بتللرب النكللاح ،بالتبتللل " لنن  أَع لننه"
ْنَ ا  :يقللول -يللل وعللال-الللدنيا، وهللا  لنن  أَع لننه  ننَلك " :يقللول [( سللورة القصلل 22)] }َ اَل َتنننَس َنِصننيَبَك ِمننَع النندُّ
ئللى النكلاح، أو ي لبله النكلاح، ويميلي اصملور الموصللة  تبتل يتلرب النكلاح، لتركلوا النكلاح وملا ي للبال "الختصينا

 للايم ليللر  ول للدف، النكللاح مللن اصسللا ، الختصللوا، ولللذا الخصللاء ببنللي آدم حللرام، أيللازه أ للل العلللم بالنسللبة للب
 .شب ه، وهللا أعلملتت يب اللحم و 

 وعلى آله وصحبه أيمعين. ، نبينا محمدرسولهوصلى هللا وسلم وبارب على عبده و 


